
  

Leesmap september 2020 
In deze leesmap staan belangrijke nieuwsflitsen en onderzoeken die in september zijn 

gepubliceerd. Heeft u iets toe te voegen of te delen over alcohol- en drugspreventie? Of wilt 

u op de verzendlijst? Stuur een mail naar spost@ggdhn.nl 

 
Publicaties 

Alcoholgebruik tijdens de coronacrisis 

De eerste fase van de coronacrisis ligt achter ons. We pakken de draad al dan niet gedeeltelijk weer 
op. Wat ons nog staat te wachten, weten we nog niet. Wel weten we dat een crisis een negatief 
effect kan hebben op ons alcoholgebruik. Lees in deze infosheet wat je moet weten over 
alcoholgebruik tijdens de coronacrisis en wat je hieraan kunt doen als professional. 

Bekijk hier de infosheet 

 

De impact van COVID-19 en de coronamaatregelen op alcohol-, tabak- en 
drugsgebruik onder uitgaanders 

In deze factsheet worden de resultaten van een onderzoek naar de gevolgen van de maatregelen in 
de eerste periode van de lockdown op het gebruik van drugs, alcohol en tabak onder uitgaande 
jongeren en jongvolwassenen beschreven. Daarnaast komen ook redenen om het gebruik aan te 
passen, veranderingen in de verkrijgbaarheid en prijzen van drugs, de gevolgen van het (tijdelijk) 
sluiten van drugstestservices en de behoefte aan ondersteuning aan bod. 

Lees hier meer 
 

Cannabisgebruik en ervaringen studenten in kaart gebracht 

Hoeveel en hoe vaak blowen studenten, wat zijn de redenen voor gebruik en wat zijn de gevolgen? In 
de factsheet 'Cannabis & Studie' zijn de laatste onderzoeken en cijfers gebundeld en aangevuld met 
ervaringen van studenten zelf. 

Lees hier meer 

 
Nieuws 
 

Tien gemeenten gezocht voor pilot handreiking handhaving Drank- en 

Horecawet (DHW) 
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In het kader van het Nationaal Preventieakkoord start het Trimbos-instituut in samenwerking met 

bureau Objectief een pilottraject met de handreiking handhaving DHW. Zij zoeken tien Nederlandse 

gemeenten die hieraan willen deelnemen. Tijdens dit traject gaan de deelnemende gemeenten ofwel 

aan de slag met het verbeteren van de naleving op het verbod om de aanwezigheid van dronken 

personen toe te laten in een horecagelegenheid en het verbod op doorschenken, ofwel de naleving 

op de leeftijdsgrens 

Lees hier meer  

 

Kwart van Nederlanders ziet drugsgebruik of drugshandel in eigen buurt 

Bijna een kwart van de Nederlanders zegt dat in de buurt waar ze wonen weleens drugs worden 
gebruikt of verhandeld. Ongeveer vier procent zegt dat ze er veel last van hebben, meldt het CBS op 
basis van gegevens uit de Veiligheidsmonitor 2019. 

Lees hier meer 

 

Politie stuit op drugsnetwerk in West-Friesland na ongewenste post 

De politie heeft in een onderzoek naar georganiseerde drugshandel in West-Friesland vijf verdachten 
aangehouden. Het gaat om twee vrouwen van 48 en 67 jaar en drie mannen van 35, 41 en 76 jaar, 
die allemaal in de regio wonen. 

Lees hier meer 

 

Oprollen West-Fries drugsnetwerk is ook positief signaal naar West-Friese 
scholieren, vindt ex-verslaafde Ron Annes: ’Maar zolang er vraag is, blijft er 
aanbod’ 

,,Het is mooi dat er klappen worden uitgedeeld’’, zegt ervaringsdeskundige Ron Annes over het 
oprollen van een West-Fries drugsnetwerk door de politie. En het zou mooi zijn als het 
ontmoedigend werkte. ,,Maar het gaat gewoon door. Zolang er vraag is blijft er aanbod.’’ 

Lees hier meer 

 

Zes van achttien gecontroleerde taxichauffeurs Amsterdam onder invloed 

In Amsterdam zijn in de nacht van 19 op 20 september zes taxichauffeurs aangehouden voor rijden 
onder invloed. Dat is een derde van de totaal achttien chauffeurs die met een speekseltest werd 
gecontroleerd op onder meer THC en amfetamine. 

Lees hier meer 

 

‘Soort deltaplan moet uit de hand gelopen drugsindustrie aanpakken' 

Er moet de komende tien jaar veel meer worden gedaan aan de aanpak van ondermijnende 
criminaliteit in Nederland, zowel landelijk als regionaal en lokaal. Liquidaties, enorme 
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cocaïnevangsten in de Rotterdamse haven en de moord op advocaat Derk Wiersum zijn slechts 
enkele voorbeelden van de steeds verder uit de hand lopende drugsindustrie in Nederland. 

Lees hier meer 

 

Toezichthouders mishandeld en vastgehouden in café Medemblik 

De uitbater van een café in Medemblik is vannacht aangehouden nadat twee toezichthouders in de 
zaak waren bedreigd met de dood, mishandeld en tegen hun wil vastgehouden. Een van de 
toezichthouders raakte lichtgewond, meldt de politie. 

Lees hier meer 

 

België in de ban van dood student, die overleed na heftige ontgroening 

Ze dwongen hem om een liter gin te drinken en heel veel bier. Toen hij zo goed als bewusteloos was, 

plasten ze over hem heen. Vervolgens werd hij in bed gelegd, maar alle kranen in z'n 

studentenkamer werden afgeplakt zodat hij geen water kon drinken. 

Lees hier meer 

 

Lachgas in de stad: minder overlast op straat, maar nog steeds veel 

probleemgebruik 
De ergste overlast door handel op straat is door handhaving en door corona redelijk onder controle, 

maar het probleemgebruik onder vooral kwetsbare jongeren allerminst. 

Lees hier meer 

 

Een kratje bier bestellen bij Bol.com zit er niet meer in: het bedrijf stopt 

abrupt met de verkoop van alcohol 

De grootste webwinkel van Nederland stopt plots met de verkoop van alcoholische dranken. Bol.com 

zegt dat de leeftijdscheck voor drank onvoldoende kan worden gewaarborgd. 

Lees hier meer 

 

Supermarktmedewerkers strijden om eerste plaats in NIX Challenge 

In de week van 14 tot en met 21 september strijden alle supermarktmedewerkers om de eerste 

plaats in de NIX Challenge. De NIX Challenge is een wedstrijd in het juist schatten van leeftijden van 

jongeren die alcohol of tabak willen kopen. De medewerkers met de beste score per 

supermarktketen nemen het op 30 september tegen elkaar op in de finale. De NIX Challenge is een 

initiatief van het CBL. 

Lees hier meer 
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’Schimmige schuren’ in Hollands Kroon. De plattelandscriminaliteit is in 

opmars, opnieuw een drugspand gesloten in Hippolytushoef 

De drugscriminaliteit is in opmars in Hollands Kroon, signaleert burgemeester Rian van Dam. 

Donderdag heeft zij opnieuw een drugspand gesloten in Hippolytushoef. 

Lees hier meer 

 

Onderzoek 

Nibud: minder scholieren besteden gemiddeld meer aan uitgaan 

In 2020 besteedt – in vergelijking met 2016 - een lager percentage scholieren gemiddeld meer aan 

uitgaan. Dat staat in het Scholierenonderzoek 2020 van het Nationaal Instituut voor 

Budgetvoorlichting (Nibud). 

Lees hier meer 

 

Drinking Until You Pass Out Is Linked to Doubled Risk of Dementia, Huge 

Study Reveals 

A massive review of previous research examining the drinking history of over 130,000 people 

suggests that getting blind drunk stands to double people's risk of developing dementia later in life. 

Lees hier meer 

 

Commission on Alcohol Harm (2020) report calls for 'science-led' alcohol 

strategy 

A report from a recent Commission on Alcohol Harm undertaken by the Alcohol Health Alliance 

(AHA) has been released, calling for a new comprehensive alcohol strategy for England. Key themes 

presented include harm to others, society and individuals, and the need for a new strategy given that 

'nothing has really changed' since the last national alcohol strategy published in 2012. 

Lees hier meer 
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